С П Р А В К А- Т А Б Л И Ц А
ИНСТРУКЦИЯ
за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-533 от 2015 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от държавните служители в
Министерството на вътрешните работи (Обн., ДВ, бр. 36 от 2015 г.)
№

1.

Подател

Бележки

Eвгени
Богданов
предложенията са получени от
еmail: kap.bogdanov@abv.bg на
посочения
на
интернет
страницата на МВР еmail:
pravna@mvr.bg в указания за
това срок

1. Чл. 2, ал. 2 от проекта да се измени така:
„(2) Обучението по ал. 1 се организира от Академията на
МВР (АМВР) и центровете за специализация и
професионална подготовка към нея, Столичната дирекция
на вътрешните работи (СДВР) и областните дирекции на
Министерството на вътрешните работи (ОДМВР), Главна
дирекция „Национална полиция” (ГДНП) и Главна
дирекция „Гранична полиция” (ГДГП), като лектори по
съответната тематика и инструктори могат да бъдат лица,
притежаващи диплома за завършено образование по
съответната специалност - от юридически факултет, от
медицински факултет; от Национална спортна академия,
специалност „Треньор по спортна стрелба“, Академия на
МВР - факултет „Полиция“ и/или Национален военен
университет.
МОТИВИ: Съгласно чл. 2, ал. 1 от Инструкция 8121з-533
от 2015 г., право да носят служебно оръжие имат само
държавните служители, които са преминали курс на
обучение по стрелкова подготовка. Това е в пълно
съответствие с чл. 58, ал. 1, т. 9 от Закона за оръжията,
боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите
изделия (ЗОБВВПИ). Но съгласно чл. 58, ал. 5 от
ЗОБВВПИ и чл. 7, ал. 1 от Наредба № Із-575 от 2011 г. за
условията и реда за провеждане на курсове за безопасно
боравене с огнестрелно оръжие, лектори по съответната
тематика и инструктори могат да бъдат лица,
притежаващи диплома за завършено образование по
съответната специалност. Предвиденото в проекта
обучение от ръководителите на структури по чл. 37 от

Приети/
неприети
1. Не се приема.

Мотиви
1. Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от
ЗОБВВПИ този закон не се
прилага за дейностите по чл. 1, ал.
1
с
взривни
вещества,
пиротехнически изделия, оръжия
и боеприпаси, осъществявани в и
от МВР, като една от хипотезите
на чл. 1, ал. 1 е за дейности по
придобиване, съхранение, носене
и употреба на оръжия и
боеприпаси за тях. Наредба № Із575 от 2011 г. е издадена на
основание чл. 58, ал. 5 от
ЗОБВВПИ. В чл. 58, ал. 1 от
закона са посочени лицата и
условията, при които разрешения
за придобиване и/или съхранение
на
взривни
вещества
и
пиротехнически
изделия,
разрешения
за
придобиване,
съхранение и/или носене и
употреба на огнестрелни оръжия и
боеприпаси за тях, няма да бъдат
издадени. Това налага изводът, че
визираните нормативни актове и
разпоредби от тях не са относими
към служителите на МВР и в този
смисъл аналогия между тях и
физическите лица не може да бъде

2
ЗМВР означава, че директорите на дирекции от общата и
специализираната администрация, ГДПБЗН и др.
организират и провеждат обучение по стрелкова
подготовка, без да имат компетентност и правомощия в
това направление. В тази връзка, настоящия проект да се
съобрази с чл. 2 и чл. 7 от Наредба № Із-575 от 2011 г.
2. В § 4 от проекта след думите „Служителите по чл. 1“ да 2. Не се приема.
се допълни „на които длъжностните задължения изискват
да използват оръжие”.
МОТИВИ: Съгласно чл. 87 от ЗМВР само полицейските
органи могат да използват оръжие, което е различно от
правомощията на служителите в чл. 151, ал. 7 от ЗМВР да
носят служебно оръжие. В тази връзка в § 4 от проекта на
Инструкция е необходимо след думите „Служителите по
чл. 1“ да се допълни „на които длъжностните задължения
изискват да използват оръжие”.

TABL

правена.

2. Предложеното не е предмет на
законовата
делегация
за
издаването на Инструкция №
8121з-533 от 2015 г., правното
основание за което е чл. 151, ал. 7
от ЗМВР. В разпоредбата ясно е
посочено, че служителите по чл.
142, ал. 1 и 3 носят служебно
оръжие при условия и по ред,
определени с инструкция на
министъра на вътрешните работи.

